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Proçes verbal 

Sot, nëdatë 22.11.2017 u mbajt dëgjesë publike në ambjentet e Njësisë Administrative Farkë 

me tematikë“Buxheti për vitin 2018”për Njësinë Administrative Farkë, Bashkia Tiranë.Në këtë 

takim ishin tëpranishëm: Administratori i Njësisë Administrative Farkë z.Ardian Tufa,z.Erind 

BEJKO, Drejtor në Drejtorinë e Objekteve në Bashkëpronësi, Koordinimi i Njësive Administrative 

dhe EmergjencatCivile.Të pranishëm të tjerë ishin ndërlidhësit me komunitetin, punonjës të 

ujësjellësit, punonjësit e Njësisë Administrative Farkë  si dhe qytetarë nga kjo njësi. 

Programi i këtij takimi: 

Z.Ardian Tufa, Administrator i Njësisë Administrative Farkë, pasi falenderoi të gjithë 

pjesëmarrësit përmendi edhe investimet që aktualisht po bëhen dhe janë bërë në këtë njësi: 

 Sitsemimi I sheshit përpara Njësisë Adminitrative Farkë. 

 Mbjellja e pemëve në të gjithë territorin e njësisë në kuadër teë projektit të pyllit 

orbital. 

 Organizimi I aktivitetit festiv Farka N”Fest ne muajin shtator.  

 Vijëzimi I segmeteve kryesore dhe paisja me sinjalistikë përkatëse. 

 Mirëmbajtja dhe pastrimi I segmenteve kryesore të njësisë. 

 Mirëmbajtja,ujitja dhe krasitja e pemëve. 

Falenderimi gjithashtu shkon për Bashkinë e Tiranës, dhe drejtoritë e caktuara për mbështetjen 

e dhënë. 

Kërkesat për vitin e ardhshëm janë: 

o Rikostruksioni I Rrugës së Agallareve. 

o Ndërtimi I një shkolle dhe cerdhe ne Selite. 



 

 

 

o Rikostruksioni I Shkollës ne Mjull Bathore 

o Asfaltimi I rrugëve të brendshme të njësisë. 

o Ndërtimi I shesheve rekreative. 

o Investime në ndricim dhe ujësjellësa. 

Z.Erind BEJKO, Drejtornë Drejtorinë e Objekteve në Bashkëpronësi, Koordinimi i Njësive 

Administrative dhe Emergjencat Civile.Bashkë me falenderimet për pjesëmarrjenZ.Bejko për 

mendi investimet që janë bëre dhe do të bëhen nga BashkiaTiranë, para shikime këto që për 

vitin e ardhshëm do të ruajne të njëjtën vlerë si viti që lamë pas. 

Nga z.Bejko u përmendën këto investime për vitin 2018: 

o Rikostruksioni I rrugës së “Agallarëve” 

o Ndërtimi I palestrës së Shkollës Mesme Farkë. 

o Ndërtimi I Shkollës në Selitë 

o Sistemim asfaltimi I rrugës Sheheler së bashku me shesh rekreativ. 

o Ndërtimi I një sheshi rekreativ ne Lundër. 

o Sistemim asfaltimi  I rrugës së Ferhatëve. 

o Vazhdimi I projektit të pyllit orbital për mbjelljen e pemëve. 

o Rikualifikimi I rrugëve ne Fush-Daxh,Farkë e Vogël së bashku me sheshe recreative. 

 

 

Diskutimet vazhduan në formë bashkëbisedimi rreth prioriteteve midis qytetarëve dhe 

përfaqësuesve të BashkisëTiranë. 

QytetariI                                                                                                                                                                  

Pastrimi I mbetjeve inerte ne pikat e grumbullimit. 

Qytetari II 

Probleme ne rrugët në Mjull Bathore kryesisht te Acacia Hills dhe rruga Seit Begu dhe ndërhyrja 

në shkollen e fshatit ne katin  e parë pasi ka pësuar carje. 

Qytetari III 

Probleme me ujin e pijshëm ne Fshatin Mjull Bathore. 

Qytetari IV 

Varrezat në gjithë njësinë administrative kërkojnë ndërhyrje ne mirëmbajtje dhe pastrim. 



 

 

 

Qytetari V     Probleme me subvecionimin e bujqesise dhe inputeve dhe vaditjes së tokave. 

Qytetari VI Nevoitet rikostruksion I kopshteve ne fshatin Farke e Madhe pasi gjëndja është 

shumë e rëndë. 

Qytetari VII Rehabilitim  I rrugës së varreyave ne lagjen Garunj. 

 

Mbledhja u mbyll me një falenderim për të gjithë pjesëmarrësit! 

NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË Rruga “Reyervat e Shtetit” Lundër,Tiranë. 

 

 

 

 

 

 


